
 

 

Vážení absolventi ZŠ Integra Vsetín, vážení a milí rodiče našich absolventů, 

nastávající rok 2022 bude třicátým rokem existence naší školy. U příležitosti tohoto výročí se snažíme 

znovu se zamyslet nad smyslem naší práce, jejíž jste byli také součástí.  

Hodně přemýšlíme nad tím, co se nám povedlo, vzpomínáme na vše pěkné, co jsme spolu prožili. 

A zároveň se ptáme - sami sebe i druhých, kde jsme mohli být lepší a třeba do budoucna lepší být 

můžeme. 

Nejen proto by nás zajímal i Váš pohled na naši práci z tehdejší zkušenosti jako žáka/rodiče. Cesta od 

1. do 9. třídy vede od dětství, objevování, poznávání nového, až po přijetí zodpovědnosti a chápání 

povinností.  Na této cestě byli s žáky učitelé, vychovatelé, asistenti, kteří je doprovázeli, ale 

především spolužáci, se kterými se učili žít, spolupracovat a navázali přátelství, která mohou trvat 

celý život. Velmi bychom stáli o zachycení Vašich zážitků, vzpomínek, jak v dotazníkovém šetření, tak 

i ve videonahrávce. Jsme si vědomi, že úhel pohledu dítěte a dospělého se může velmi lišit, proto 

o vyjádření prosíme všechny, kdo jste s námi v uplynulých letech strávili část svého života. 

 

Dotazníkové šetření: 

Ve spolupráci s Pedagogickou fakultou UPOL, která je jedním z našich zakladatelů, se snažíme popsat 

podstatu našeho způsobu práce ve společném vzdělávání, který realizujeme už 30 let. Jde nám o to 

vyhodnotit, jakým přínosem může být náš přístup pro současnou dobu inkluzního vzdělávání a pro 

budoucnost.  

Protože jste byli součástí naší komunity, dovolujeme si Vás oslovit s prosbou o spolupráci. Univerzita 

jako realizátor výzkumu připravuje mj. dotazník pro absolventy a dotazník pro rodiče absolventů. 

Pokud jste ochotni se zúčastnit dotazníkového šetření (dotazník na max. 10 minut), navštivte webové 

stránky školy www.zsintegra.cz, kde v aktualitách najdete instrukce k možnému zapojení do 

dotazníkového šetření. 

 

Videopozdrav: 

Současně Vás prosíme o méně formální „vzkaz“ Integře. Rádi bychom sesbírali sérii spontánních 

krátkých videí, ve kterých se vyjádříte k tomu, jaká pro vás byla integrácká etapa života. Videa budou 

sestříhána do podoby pro využití např. na webu nebo v propagačním filmu o škole.  

 Pro inspiraci nabízíme několik otázek, které můžete využít: 

• Jak se Vám žilo na Integře? 

• Které akce školy jste oceňovali? 

• Radostný/vtipný zážitek ze školy. 

• Co Vám dala Integra do života? 

• Přání Integře do dalších let. 
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Prosíme o dodržení několika technických podmínek, které pomohou při dalším zpracování videí: 

• Video pořídíte běžným telefonem, fotoaparátem, domácí kamerou… 

• Točte video na šířku. 

• Kvalitu videa zvolte alespoň full HD (1920 x 1080 ob). 

• Jedno video by mělo mít ideálně 10 – 60 sekund, ale je to jen rámec – pokud to vyjde jinak, 

neřešte to. Je na Vás, jestli natočíte jedno nebo více videí. A také, jestli do jednoho videa 

zahrnete jedno nebo více témat.  

• Pokud se ve videu přeřeknete, zakopnete nebo cokoli dalšího, netrapte se dokonalým 

produktem a pošlete video tak, jak je – máme na to střihače 😊. 

• Video nebo videa pošlete přes oblíbené úložiště (např. Myairbridge, Úschovna apod.) na 

školní e-mail info@zsintegra.cz. 

• Video pošlete prosím nejpozději do úterý 1. 3. 2022.  

• A protože žijeme v době GDPR, pošleme Vám e-mailem obratem odkaz na souhlas se 

zpracováním Vašeho videa. Děkujeme a těšíme se na Vaše videopostřehy. 

 

Milí absolventi, máte-li možnost oslovit také Vaše bývalé spolužáky z Integry, např. na sociálních 

sítích, neváhejte a sdílejte tuto naši aktivitu také s nimi. 

Přejeme Vám hodně zdraví, sil, štěstí, radosti a přátel. 

Děkuji Vám jménem celého týmu ZŠ Integra za Vaši podporu a spolupráci.  
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